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هذا حبث يعرض »إشاكيلة املناسبة ادلاليلة تلعاطف اخلرب واإلنشاء يف انلظرية 
خالل  من  واملفرسين،  وانلُّحاة  ابلالغيني  عند  القرآين«  انلَّص  يف  دراسة  واتلطبيق، 
أو جواز  بينهما،  املناسبة  لغياب  تعاطف اخلرب واإلنشاء؛  آرائهم يف منع  الوقوف ىلع 

تعاطفهما ىلع أساس تأويل انلُّصوص ومرااعة سياقاتها.

مدرس ابلالغة وانلَّقد، لكية اآلداب بالوادي اجلديد، جامعة أسيوط، مرص.  )*(
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املقدمة

ٍد  الم ىلع رسوهل حممَّ الة والسَّ احلمد هلل اذلي خلق اإلنسان، علَّمه ابليان، والصَّ
وىلع صحبه واتلَّابعني بإحسان، وبعد:

فإّن أعظم ما يبلغ املتلكُم به ابلياَن، ويقُع به الفهُم واإلفهاُم، أن تتمَّ املعاين بتمام 
األلفاظ، ىلع أساس جامِع املناسبة ادلاليلة بينها، وإال اكن الفصل واالستئناف اذلي 
يُْؤَمُن به اللَّبس عند وَْصِل الكالم. وُيعدُّ »اخلالف يف تعاطف اإلنشاء واخلرب« عند 
انلُّحاة وابلالغيني واملفرسين مظهراً من مظاهر ابلحث عن هذا االنسجام ادلاليل بني 

اكيب ىلع مستوى اجلملة أو مستوى انلَّص اللُّغوي. التَّ

ويرتكز ابلحث يف دراسة هذا اخلالف ىلع أساس أنَّ الكالم لكَّه خرٌب واإلنشاُء 
اكنت  الفرضية  وهذه  معينة.  َصفيَّة  وِصيغ  خمصوصة  أدوات  باستعمال  عنه،  ل  حموَّ
يف  اللُّغة  وفالسفة  ابلالغيني  عند  اللُّغوية  انلَّظرية  حتسمه  لم  أوسع،  خلالف  نتاجاً 

تعريف اخلرب واإلنشاء، ووضع حمددات لغويَّة وداليلة يف اتلَّميزي بينهما.

وتكمن إشاكيلَُّة تعاطف اخلرب واإلنشاء يف اختالف املعاين بينهما، فاخلرُب يدلُّ 
دَق والكذَب، واإلنشاُء خبالف ذلك، ومن ثمَّ فإنَّ جهة االرتباط  ىلع معاٍن حتتمل الصِّ
ل عليه ابلالغيون وغريهم من علماء  ادلاليل بينهما منفكة عند تعاطفهما، وهو ما عوَّ

اهرة يف انلَّظريَّة واتلَّطبيق. العربية يف إصدار أحاكمهم ىلع هذه الظَّ

وبناًء ىلع هذه اإلشاكيلة يهدف ابلحث إىل:

الوقوف ىلع أسباب اخلالف بني انلُّحاة وابلالغيني واملفرسين يف تعاطف  •
اخلرب واإلنشاء، وبيان مفهوم املناسبة عند لكٍّ منهم.

كما يسىع إىل بيان أثر اتلَّماسِك انّليص يف حلِّ إشاكيلَّة املناسبة ادلاليلة يف  •
تعاطفهما بتجاوز اتلَّحليل اللُّغوي للجملة إىل انلَّص.
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راسة: منهج ادلِّ
ىلع  اخلرب  عطف  لظاهرة  وصيف  منهج  خالل  من  ذلك  إىل حتقيق  سعيُت  وقد 
اإلنشاء وعكسه، حملاًل ومقاِرناً آراَء ابلالغيني وانلُّحاة واملفرسين يف قبوهلا ورفضها 
انلَّظري  شقيها  يف  اآلراء  هذه  تفاوتت  وكيف  ملعانيها،  ادلاليلة  املناسبة  منظور  من 

واهد اليت جاء أغلبها يف انلَّص القرآين؟ واتلَّطبييق ىلع الشَّ

ابقة: راسات السَّ ادلِّ
أنَّ  إىل   - أن أشري - يف حدود عليم وما وقفُت عليه من كتب ودراسات  أود 
مسألة  حبث  يف  تتعمق  لم  والوَْصِل  الَفْصِل  بدرس  ُعنيت  اليت  ابلالغيَّة  راسات  ادلِّ
اخلالف يف تعاطف اخلرب واإلنشاء والكشف عن أسبابه، ولم حتدد مفهوماً واضحاً 

للمناسبة ادلاليلة يف هذا ابلاب، ومن هذه الكتب وادلراسات ما يأيت:

املعارف  • منشأة  )ط2(  سلطان،  منري  د.  الكريم:  القرآن  يف  والوصل  الفصل 
باإلسكندرية )1997م(.

اإلعجاز يف نسق القرآن، دراسة للوصل والفصل بني املفردات: د. حممد األمني  •
اخلرضي، )ط1( مكتبة زهراء الرشق، القاهرة )1٤2٣ ـه- 2٠٠2م(.

جملة  • مجال،  مرست  دكتورة  الكريم:  القرآن  يف  والَوْصِل  الَفْصِل  أسلوب  بالغة 
مجادى  واثلالثني،  الرابعة  السنة  السادس،  العدد  ديوبند،  العلوم  دار  ايع،  ادلَّ

اثلانية )1٤٣1 ـه= مايو - يونيو 2٠1٠م(.

الَفْصل والَوْصل يف القرآن الكريم: د. شكر حممود عبد اهلل، دار دجلة نارشون  •
ان، األردن )2٠٠9م(. وموزعون، عمَّ
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راسة يف مقدمة، وفصلنَْي، وخاتمة، وثبت للمصادر واملراجع  هذا، وقد جاءت ادلِّ
ىلع انلَّحو اتلَّايل:

الفصل األول: إشاكيلَّة املناسبة ادلاليلة تلعاطف اخلرب واإلنشاء يف انلَّظريَّة.

اتلَّطبيق، واإلنشاء يف  اخلرب  ادلاليلة تلعاطف  املناسبة  تأويالت  اثلَّاين:   الفصل 
وفيه مبحثان:  

املبحث األول: عطف اإلنشاء ىلع اخلرب.  

املبحث اثلَّاين: عطف اخلرب ىلع اإلنشاء.  

خاتمة بأهم نتائج ابلحث.

ثم ثبت املصادر واملراجع.
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الفصل األول
إشاكيلَّة املناسبة ادلاليلة تلعاطف اخلرب واإلنشاء يف انلَّظريَّة

يف  ومرجعها  ِء)1(.  ْ بالشَّ ِء  ْ الشَّ واتصال  واملقاربة،  املشالكة،  الُمناَسبُة:  تعين 

كان هذا اجلامع عقلّياً أم خيايّلاً أم وهمّياً)2(، 
َ
الكالم إىل معىًن جامٍع بني مُجَِله، سواٌء أ

 
ٌ
ْو غري ذلك من أنواع العالقات اليت َيْقَوى بها االرتباط بني اجلمل، ويصبح هلا مساغ

َ
أ

يف العقل واذلوق؛ ألنَّك إذا »جئَت فعطفَت ىلع األول شيئاً ليس منه بسبٍب، وال هو 

ا يُذَكُر بذكِره ويتَِّصُل حديثُه حبديِثه لم يستقْم. فلو قلَت: »خرجُت ايلوَم من داري«،  ممَّ

ثم قلَت: »وأحسن اذلي يقوُل بيَت كذا«، قلَت ما يُْضَحُك منه »لعدم اتلعلُّق«. ومن 

ام يف قوهل: هاهنا اعبوا أبا تمَّ

ــَوى انلَّ أنَّ  ــٌم  َعلِـ ــَو  ُه ي 
َّ

وال ِريُم)3)ال 
َ
ك احُلَسنْيِ  ــا  بَ

َ
أ وأنَّ  ــرِبٌ  َص

ِحدهما 
َ
تعلَُّق أل انلَّوى، وال  أيب احلسني ومرارِة  َكَرِم  بنَي  مناسبَة  وذلك ألنَّه ال 

باآلخِر، وليس يقتيض احلديُث بهذا احلديث بذاك«)٤(.

ِث  ُث عنه يف إحدى اجلملتني بسبٍب من املحدَّ ومن ثمَّ وجَب أن يكوَن املحدَّ

أو  وانلَّظرِي  بيِه  الشَّ جَمَْرى  َيِْري  ا  ممَّ اثلَّاين  عن  اخلرُب  يكوَن  وأْن  األخرى،  يف  عنه 

انلَّقيِض للخرب عن األوِل))(؛ تلتحقق املناسبة املعنوية اليت يصحُّ ألجلها عطف اجلمل 

بعضها ىلع بعض.

انظر: معجم مقاييس اللُّغة، مادة )نسب(، وتاج العروس )٤/)26(.  )1(
انظر: ِمفتاح العلوم )٣)2، ٤)2(، واإليضاح )1٣٣/٣( وما بعدها.  )2(

ابليت من قصيدته يف مدح أيب احلسني حممد بن اهليثم، ادليوان )26٠/2( اليت مطلعها:  )٣(
هزيـــــم أــجــــــش  ــــــم 

َ
طلول ونعيــــــمأســــىق  نضــــرة  عليهـــــم  وغــــدت 

انظر: دالئل اإلعجاز ))22(، وِمفتاح العلوم )271(.  )٤(
انظر: دالئل اإلعجاز ))22(.  )((
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وإذا اكن درس الفصل والوصل مبنّياً ىلع العلم بما ينبيغ أن يُْصنََع من عطف 
بعض اجلمل ىلع بعض، أو ترك العطف بينها، وتميزي موضع أحدهما من موضع اآلخر 
اجلمل، بني  انتفائها  أو  املناسبة  بتحقق  رهنٌّ  لكَّه  ذلك  فإنَّ  ابلالغة،  تقتضيه  ما   ىلع 

وهذا ما يبدو من تنظري ابلالغيني للَفْصل والوَْصل ىلع انلحو اآليت:

منثورة،  بها  وامليجُء  اجلمل،  يف  العطف  ترُك  بأنَّه:  الَفْصل  ابلالغيون  عرَّف 
للربط بني اجلمل،  َقة  املحقِّ املعنويَّة  لة  الصِّ لقوة  َنُف واحدٌة منها بعد أخرى)1(؛ 

ْ
تُْستَأ

عن  ُمستغِنيًة  جتعلها  وابليان،  وابلديلَّة،  اكتلَّوكيد  بينها،  منطقيَّة  عالقات  ولوجود 
الَعْطِف فيها - لو ُعِطَفْت - بَعْطِف  لِشبِْه  العطف، »فال يكوُن فيها العطُف ابلتََّة؛ 
ابط أو العاطف،  ِء ىلع َنْفِسِه«)2(؛ وهذا هو »الَفْصل انلَّحوي« املتمثل يف ترك الرَّ ْ الشَّ
وليس الفصل ادلاليل؛ ألنَّك إْن حاولَت أن تُقحم عليها رابطاً، فإنَّك تُضعف نَْسَجها، 

وتُفقدها كثرياً من مقاصدها ودالالتها)٣(.

وقد يكون سبب الَفْصل عدم املناسبة بني اجلُمل، كأن تكون اجلملة »سبيلُها 
وال  إيَّاه  يكوُن  فال  ٍء،  َشْ يف  منه  يكوُن  ال  االسم  مع  االسم  سبيل  قبْلَها  اليت  مع 
ٌء إذا ُذِكَر لم يُذَكر إال بأمٍر يَنفرُد به، ويكوُن ِذكُر اذلي   هل يف معىًن، بل هو َشْ

ً
مشاِراك

كر سواء يف حاهِل؛ لعدم اتلعلُّق بينَه وبينَه رأساً، وحقُّ هذا تَْرُك العطِف  قبلَه وتَرُك اذلِّ
ابلتََّة«)٤(.

ىلع  بعضها  عطف  من  اجلمل  يف  يُْصنََع  أن  ينبيغ  بما  »العلم  فهو:  الَوْصُل  ا  أمَّ
بعض«))(، إذا ما مجعت املناسبة بينها.

انظر: دالئل اإلعجاز )222(، وعروس األفراح )٤79/1(.  )1(
انظر: دالئل اإلعجاز )2٤٣(.  )2(

يوي، رسالة دكتوراه لم تطبع،  ام الشِّ انظر: املقام بني انلُّحاة وابلالغيني، دراسة يف حنو انلَّص )128(، د. إيهاب همَّ  )٣(
لكية دار العلوم، جامعة القاهرة )ص129(.

انظر: دالئل اإلعجاز )2٤٣(.  )٤(
انظر: دالئل اإلعجاز )222(، وانظر: عروس األفراح )٤81/1(.  )((
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العطف؛  حروف  سائر  دون  »بالواو«  الوصل  باب  ابلالغيون  خصَّ  وقد  هذا، 
يئَنْيِ فقط يف حكٍم َواِحٍد«)1(.  اإلرشاك بني الشَّ

َّ
لكونها »ال تُوجب إال

ْن يكون أحُدهما بعد اآلَخر. 
َ
يئَنْي أ ِزم )الواو( الشَّ

ْ
قال سيبويه يف ذلك: »ولم تُل

أال ترى أنَّك إذا قلَت: مررُت بزيٍد وعمرٍو، لم يكن يف هذا ديلٌل أنَّك مررَت بعمرٍو 
بعد َزيٍد«)2(.

ايخ وال اتلَّعقيب اذلي يتعلَّق  تيب وال التَّ أي: إن العطف بـ »الواو« ال يلزم التَّ
من وتمديده ووجوب الُمْهلَة  وابط من حتريك الزَّ بالفاء وبثم، وبأو)٣(، وما تثريه هذه الرَّ
يف  سيبويه  عليه  ونصَّ  والفقه،  واألصول  العربية  أئمة  من  اجلمهور  قوُل  »وهذا  فيه. 
العربيَّة عليه، وهو  أئمة  اتفاَق  الفاريس  أبو يلع  بضَعة عرش موضعاً يف كتابه، ونقل 

قون«)٤(. َحه الُمَحقِّ املشهور اذلي رجَّ

وقد تفاوتت نظرُة لكٍّ من انلُّحاة وابلالغيني واملفرسين إىل معىن املناسبة اذلي 
اكيب اللُّغويَّة املتعاطفة، فاكن ثمرة ذلك  يقُع اإلرشاُك بسببه بني اجلمل عند حتليل التَّ

اختالفهم يف جواز عطف اخلرب ىلع اإلنشاء، وعكسه.

1. املناسبة عند انلُّحاة:
أمجع انلُّحاة ىلع إفادة »الواو« اإلرشاَك بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلُكم 
اخلرب  تعاطف  عند  اإلرشاك  هذا  داللة  فهم  يف  اتلَّوسع  يف  اختلفوا  لكنهم  اإلعرايب، 

واإلنشاء، وذلك ىلع فريقني:

ل  انظر: ِعلَل انلَّحو )٣77/1(، وانظر: الكتاب )٤٣7/1، ٤٣8(، واملقتضب )1٠/1(، واألصول يف انلَّحو )2/))(، واملفصَّ  )1(
يف صنعة اإلعراب )٤٠٣(، ومغين اللَّبيب عن كتب األاعريب )٤6٣(.

الكتاب )291/1(، وانظر: دالئل اإلعجاز )22٤(.  )2(
انظر: األصول يف انلَّحو )76/2(.  )٣(

انظر: الفصول املفيدة يف الواو املزيدة )67( وما بعدها، وانظر: دالئل اإلعجاز )22٤(.  )٤(
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الفريق األول: يرى عدم جواز عطف اخلرب ىلع اإلنشاء وعكسه)1(؛ ألنَّه - فيما 
يرون - ال مشالكة يف املعىن أو اللَّفظ تقيض بعطف أحدهما ىلع اآلخر.

توجيه عند  واإلنشاء  اخلرب  تعاطف  يف  قاعدة  2٠7ه(  )ت:  اء  الفرَّ وضع   وقد 
قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]النساء: 27[، يقول: »إذا رأيت الفعل منصوباً وبعده فعٌل قد نُِسَق َعلَيِْه بواو، 
ملعناُه  ُمشالِكٍ  غري  رأيته  وإْن  عليه،  نسقتَه  قبله  اذلي  الفعل  معىن  يُشالِكُ  اَكَن  فإْن 
نَّ 

َ
﴾، أال ترى أ ﴾؛ ألنّها ال تُشالِكُ ﴿ استأنفته فرفعته، ُرفَِعْت ﴿

.)2(»﴾ ضمَّك إيَّاُهَما ال َيوز، فاستأنفَت أو رددتَه ىلع قوهل: ﴿

هييل  السُّ عند  أيضاً  املخالفة جنده  أو  ادلاليلة  املناسبة  املبين ىلع  ُه  اتلَّوَجُّ وهذا 
اهلُل  َرَم 

ْ
ك

َ
وأ بزيٍد  قلَت: مررُت  »فلو  اعء ىلع اخلرب،  ادلُّ )ت: 81)ه( يف رفضه عطف 

عمراً، لاكن كالماً غّثاً«)٣(؛ ألنَّك تكون قد عطفَت ىلع األول شيئاً ليس منه بسبٍب، 
ِره، ويتَِّصُل حديثُه.

ْ
ا يُْذَكُر بِذك وال هو ِممَّ

وذللك ذهب ابن هشام األنصاري )ت: 761ه( إىل إبطال العطف يف قوهل تعاىل: 
اجلملتني  تلخالِف  121[؛  ]األنعام:   ﴾ ﴿
)الواو(  تكون  أن  اجلملتني  بني  العطف  إبطال  من  يقصد  وهو  رََب)٤(. 

ْ
َواخل باإلنشاء 

لالستئناف، وليس للعطف اذلي يقيض بإرشاك اثلاين ِفيما دخل ِفيِه األول معىًن وحكماً.

ع يف طلب وجوه املشالكة )املناسبة( اليت  ويبدو أنَّ هذا الفريق من انلَّحاة لم يتوسَّ
يقُع بسببها اإِلرشاُك بني اخلرب واإلنشاء؛ فمنعوا عطف اخلرب ىلع اإلنشاء أو اإلنشاء 

ىلع اخلرب؛ لغياب اتفاق املعاين وتناسب ألفاظها.

هييل )ت: 81)ه(، وابن ُعْصُفور )م: 97)ه(، وابن َمالك )ت: 672ه(. انظر: مغين اللَّبيب البن هشام  أمثال: السُّ  )1(
األنصاري )ت: 761ه( )1/٤7٠، ٤))(.

معاين القرآن )68/2(.  )2(
انظر: نتائج الفكر يف انلَّحو )٤٤، )٤(.  )٣(

انظر: مغين اللَّبيب )٤7٠، 6٣2(.  )٤(
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ا الفريق اثلَّاين: وهم أكرث انلُّحاة، فقد أجازوا تعاطف اخلرب واإلنشاء؛ إذا ما  أمَّ
فاً، وامتنع العطف فيه.

ْ
استقام املعىن، فإْن اضطرب، اكن الكالم ُخل

احلني.  الرَُّجلني الصَّ َمْن عبد اهلل وهذا زيٌد  أنَّه ال يوز:  يقول سيبويه: »واعلم 
ِلط َمن تعلم 

َ
 ىلع َمْن أثبتَّه وعلمتَه، وال يوز أن ت

َّ
رفعَت أو نصبَت؛ ألنَّك ال تُثيِْن إال

فة علٌَم فيَمن قد علمتَه«)1(. وَمن ال تعلم، فتجعلهما بمزنلة واحدة، وإنَّما الصِّ

ولم يكن إنكار سيبويه العطف الختالف اجلملتني يف اخلرب واإلنشاء، وإنَّما 
فة؛ إذ كيف جتمع يف الوصف بني  اكن الضطراب املعىن انلاتج عن تثنية )عطف( الصِّ

َمن تعلم وَمن ال تعلم؟!.

احلليب مني  السَّ وتلميذه  )7٤ه(،  )ت:  األندليس  حيَّان  أبو  وافقه  وقد   هذا، 
اخلربيَّة  اجلملة  ىلع  لبيَّة  الطَّ اجلملة  عطف  جواز  يف  مذهبه  ذهبا  إذ  6)7ه(  )ت: 

والعكس)2(، مستدلنَْيِ بقول امرئ القيس:

ــٌة
َ
ــهــَراق ُم ٌة  ــرْبَ ــ َع ــاِئ  ــَف ِش ِل؟)3)وإنَّ  ُمَعَوّ ِمن  َدارٍِس  َرْسٍم  ِعْنَد  وَهْل 

طر األول. طر اثلَّاين ىلع اخلرب الشَّ فقد عطف االستفهام يف الشَّ

وقد بىن بعُض انلُّحاة املجزيين تلعاطف اخلرب واإلنشاء رأيهم ىلع فكرة حتويل 
لب باستعمال أدوات خمصوصة، أو تنغيم معني، فرأوا أنَّ اإلنشاء  تركيب اخلرب إىل الطَّ
وانلَّيه«)٤(،  االستفهاُم  ِقياَمك، وكذلك  ْطلُُب 

َ
أ »ُقْم«:  قولك  »معىن  فـ  خرب يف األصل، 

ومن ثم فال إشاكَل عندهم يف عطف أحدهما ىلع اآلخر؛ استناداً إىل أن الكالم لكَّه 
خرب يف األصل.

الكتاب )2/6٠(.  )1(
ر املصون )2٠8/1، 2٠9(. انظر: ابلحر املحيط )179/1، 18٠(، ادلُّ  )2(

ابليت من معلقة امرئ القيس. ادليوان )111(.  )٣(
انظر: رشح املفصل البن يعيش )72/1(.  )٤(
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2. املناسبة عند ابلالغيني:
رس ابلاليغ أنَّ اخلرب واإلنشاء ال يُعطف أحدهما ىلع اآلخر، وأنَّه  شاع يف ادلَّ
- إْن جاز ذلك لغًة - ال يوز بالغة)1(. وهو ما أشار إيله اإلمام عبد القاهر يف قوهل: 
»ال ُيْعَطُف اخلرُب ىلع االستفهام«)2(، إْذ ال مناسبة بينهما وال جامع يف ظاهر اللَّفظ، إال 

أنَّهم - مرااعًة لصحة املعىن - أجازوا تعاطف اخلرب واإلنشاء يف موضعني:

أحدهما: كمال االنقطاع مع إيهام خالف املقصود:
وإنشاًء؛ دفعاً تلوهم خالف  املختلفتني خرباً  الوَْصُل بني اجلملتني  به:  ويُقصد 
االنقطاع«  »بكمال  فاملقصود  واالستئناف،  للقطع  الَفْصل  عكس  وهو  املقصود. 
ترك  أنَّ  يعين:  اإليهام«  »مع  بقوهلم:  املقصود  ا  أمَّ وإنشاًء،  خرباً  اجلملتني  اختالف 

العطف بينهما يؤدي خالف املقصود.
ومرجع اإليهام أن يكون إلحدى اجلملتني ُحْكٌم ال تريد أن تعطيه لألخرى، 
العدول عن  فيكون  العطف ىلع غريها)٣(،  يوهم  أن يكون عطفها ىلع األخرى  أو 

الَفْصل إىل الوَْصل يف مثل هذه احلالة؛ لغرض داليل هو »أمن اللَّبس«.
ومن شواهده قول ابللغاء: »ال وأيَّدَك اهلل«)٤(. وما ُروِي أنَّ رجاًل مرَّ بأيب بكر 
فقال  اهلل«،  اعفاك  »ال  فقال:  اثلوب؟،  أتبيع  بكر:  أبو  هل  فقال  ثوب،  ومعه   

أبو بكر: لقد علمتم لو كنتم تعلمون، قل: »ال، واعفاك اهلل«))(.
أنَّ  اللَّفظ  ظاهر  من  يُفهم  فقد  اللَّبس،  إىل  يُفيِض  قد  وأمثاهل  هذا  يف  فالفصل 
ياق، ومقتىض  الرَّجل يدعو ىلع أيب بكر  وال يدعو هل، وإْن وََجَب اعتبار السِّ

وت يف مثل هذا. احلال، ونغمة الصَّ

انظر: عروس األفراح )٤96/1(، وانظر: املطول )٤٤٠(.  )1(
دالئل اإلعجاز )2٣٣(. لم يفصل اإلمام عبد القاهر القول يف هذه القضية ىلع حنو شاٍف.  )2(

انظر: عروس األفراح )٤82/1(.  )٣(
انظر: اإليضاح )٣/126(.  )٤(

انظر: ابليان واتلَّبيني )219/1(، وانظر: الفصول املفيدة يف الواو املزيدة )1٣6(.  )((
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ثانيهما: الوصل للتوسط بني الكمالني:
أطلق عبد القاهر ىلع الوصل للتوسط بني الكمالني »العطف ملا هو واسطٌة بنَي 

األمريِن، واكَن هل حاٌل بنَي حالنَْي«)1(.

غري  أو  اتلَّناسب،  أو  اكتلَّضاد،  اجلملتني،  بني  جامعة  جهة  وجود  فيه  ويشتط 
ُر إرشاٌك بنَي شيئني حتَّ  ذلك)2(؛ وإال اكن شأنهما شأن كمال االنقطاع؛ ألنَّه »ال ُيتَصوَّ
يكوَن هناك معىًن يقُع ذلك اإِلرشاُك فيه«)٣(. فالواو ال تيجُء للعطف بني اجلمل »حتَّ 

يكوَن الَمْعىن يف هذه اجلملة لَْفقاً للمعىن يف األخرى وُمَضاّماً هل«)٤(.

ومن أمثلته اتلوسط بني الكمالني: أن تكون اجلملتان إنشائيتني معىًن وإحداهما 
خربيَّة لفظاً، كقوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]ابلقرة: 8٣[، فقد ُعِطفت 
 ﴾ ﴾ اإلنشائيَّة لفظاً ومعىًن، ىلع مجلة: ﴿ مجلة: ﴿

اخلربية لفظاً اإلنشائية معىًن.

يقول أبو منصور األزهري يف معاين القراءات: »واكن يف األصل: )أن ال تعبدوا(، 
فلما حذف )أن( رفَعه«))( ىلع تقدير: »وإْذ أخذنا ميثاق بين إرسائيل قائلني هلم: ال 
تعبدون إال اهلَل، وهو إخباٌر يف معىن انلَّيه، كما تقول: تذهب إىل فالن تقول هل كذا، 
تريد األمر، وهو أبلغ من صيح األمر وانلَّيه؛ ألنَّه كأنَّه ُسوِرَع إىل االمتثال واالنتهاء، 

﴾ معىن ال تعبدوا. فهو خيرب عنه«)6(؛ وذللك ُضمِّن اخلرب يف ﴿

انظر: دالئل اإلعجاز )2٤٣(.  )1(
انظر: مفتاح العلوم )229، 2٣٣(، واإليضاح )127/٣( وما بعدها.  )2(

انظر: دالئل اإلعجاز )22٤، )22(.  )٣(
املصدر السابق )22٤(.  )٤(

معاين القراءات )1/16٠(.  )((

انظر: الكشاف )9/1)1(.  )6(
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، وابن مسعود: »ال تعبدوا إال اهلل«، باجلَْزِم ىلع انلَّيه، ويدل  يَبٍّ
ُ
ويؤيِّد ذلك »قراءُة أ

﴾، كما تقول: افعلوا وال تفعلوا، أو  ىلع أنَّها َنيْهٌ وَجْزٌم أنه قال: ﴿
ال تفعلوا وافعلوا«)1(، فلو لم يكن اخلرب يف معىن انلَّيه ملا َحُسَن عطف األمر عليه؛ ملِا 
بني األمر واخلرب املحض من اتلَّنافر، وليس كذلك األمر وانلَّيه؛ التلقائهما يف معىن 
لب. فاتلَّناسب واضح يف اآلية الكريمة ما بني األمر بعبادة اهلل تعاىل، واإلحسان  الطَّ
إىل الوادلين وذي الُقرَب، يعضده ميجء األمر بإفراد اهلل تعاىل وحده بالعبوديَّة مقروناً 

باألمر بربِّ الوادلين يف غرِي موضٍع من القرآن الكريم)2(.

وإجازة ابلالغيني تعاطف اخلرب واإلنشاء يف هذين املوضَعنْيِ مبنيَّة ىلع عنايتهم 
يئَنْيِ  ْولَوا مسألَة »اجلامع« - وهو الوصف اذلي يقرُِّب بني الشَّ

َ
أ بصحة املعىن، وذللك 

ل القول يف  اكيك )ت: 626ه( يفصِّ ويقتيض باجلمع بينهما - عنايتَهم، فراح اإلمام السَّ
مه إىل جامع عقيل، وجامع َوْهيِم، وجامع خيايل)٣(. أنواعه، إذ قسَّ

املحافظة ىلع صحة  إىل  - شاخصة  الفلسيف  طابعها  رغم   - اتلقسيمات  وهذه 
وال  بسبٍب،  منه  ليس  شيئاً  ل  وَّ

َ
األ ىلع  فعطفَت  جئَت  »إْن  ألنََّك  الكالم؛  يف  املعىن 

ا يُْذَكُر بذكِره ويتَِّصُل حديثُه حبديِثه، لم يستْقم، فلو قلَت: »خرجُت ايلوَم من  ُهَو ممَّ
داري«، ثم قلَت: »وأحسَن اذلي يقوُل بيَت كذا«، قلَت ما يُْضَحُك منه«)٤(. فالواجب 
أن تكون احلاُل اليت عليها أحُدهما، مضمومة يف انلَّفِس إىل احلاِل اليت عليها اآلَخُر؛ 

ليسوغ قبوهلما يف اذلوق والعقل.

ر  ربي )29٣/2(، والكشاف )9/1)1(، وابلحر املحيط )7/1)٤(، وادلُّ انظر: معاين القرآن )٣/1)(، وانظر: تفسري الطَّ  )1(
املصون )٤6٠/11(، ورشح املطول )٣)٤(.

انظر: ]النِّساء: ٣6[، و]األنعام: 1)1[، و]اإلرساء: 2٣[.  )2(
ِمفتاح العلوم )2٣2( وما بعدها. فاجلامع العقيل: يمع فيه العقل بني اجلملتني بسببه يف القوة املفكرة. واجلامع   )٣(
يئَنْيِ يف القوة املفكرة مجعاً ناشئاً من جهة الوهم اكتلَّضاد وشبه اتلَّماثل. واجلَامع اخليايل: يمع  الوهيم: يمع بني الشَّ

يئَنْيِ يف القوة املفكرة مجعاً ناشئاً من جهة اخليال اكتلَّقارن. بني الشَّ
انظر: دالئل اإلعجاز )22٤، )22(.  )٤(
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وهذا هو مفهوم املناسبة )اجلامع( دلى ابلالغيني، اذلي قرصوه ىلع تناسب اجلمل 
لوا ىلع  ا من جهة اتلَّطبيق فقد عوَّ املتفقة يف معىن اخلرب أو اإلنشاء من جهة اتلَّنظري، أمَّ
مقام الكالم وسياقاته، ودالالت األسايلب يف تضمني اخلرب معىن اإلنشاء أو اإلنشاء 

معىن اخلرب، وهو ما سوف نعرض يف الفصل اتلَّطبييق.

3. املناسبة عند املفرسين:
الكريم بانلظر يف  القرآن  ع املفرسون يف مسألة تعاطف اخلرب واإلنشاء يف  توسَّ
عالقات اجلمل بعضها ببعض ىلع مستوى انلَّص؛ انطالقاً من مقولة أنَّ القرآن مجلة 
واحدة)1(. وقد ساعدهم منهجهم اتلَّحلييل ىلع تأويل عدم املناسبة ادلاليلة تلعاطف 
اخلرب واإلنشاء، استناداً إىل أسباب الزنول، وسياق اآليات)2(، أو اتلعويل ىلع دالالت 
يل، أو  األسايلب، فإْن حَزَبهم ما هدفوا إيله قالوا: بالعطف ىلع اتلَّأويل، ال ىلع اتلَّزْنِ

بالعطف ىلع املعىن ال ىلع اللَّفظ)٣(.

ويظهر نلا هذا يف توجيه القرطيب )ت: 671ه( لعطف اخلرب ىلع اإلنشاء يف قوهل 
﴾ ]الرشح: 1، 2[. تعاىل: ﴿ * 

النَّسق عليه: قوهل يف  ذلك  يِلُل ىلع  ادلَّ رَشَْحنَا،  قَْد   ﴾ ﴿ »ومعىن   يقول: 
لو اكن ىلع  يِل؛ ألنَّه  اتلَّزْنِ اتلَّأِويل، ال ىلع  فهذا عطٌف ىلع   ،﴾ ﴿
قد رشحنا.   :﴾ ﴿ أن معىن  ل هذا ىلع  فدَّ ِوْزرََك.  َعنَْك  َونََضْع  لقال:  اتلَّزِنيل 
و)لَْم(: َجْحٌد، ويف االستفهام باهلمزة َطَرٌف من اجلَْحِد، وإذا وقع َجْحٌد رجع إىل اتلَّحِقيق، 
ْحَكُم احلَاِكِمنَي. وكذا 

َ
﴾ ]اتلني: 8[. ومعناه: اهلُل أ كقوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]الزمر: ٣6[. ومثله قول جرير يمدح عبد امللك بن َمْرَواَن: ﴿

انظر: غرائب القرآن وراغئب الفرقان )21/6)(.  )1(
انظر: الكشاف )1/1٠٤(.  )2(

انظر: تفسري القرطيب )2٠/)1٠(، وغرائب القرآن وراغئب الفرقان )21/6)(.  )٣(
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َمَطايَا
ْ
ال ــَب  َركِ َمــْن  َخــْرَ  ْسُتْم 

َ
ل
َ
راحأ بطون  ــِمــنَي 

َ
ــَعــال

ْ
ال ــَدى  ــ نْ

َ
وَأ

من  قَِريباً  َمْدحاً، ولاكن  لم يكن  أنتم كذا)1(«. ولو اكن استفهاماً حمضاً  املعىن: 
اهلجاء، َولم ُيْعَط جرير ىلع َهَذا ابليت مائَة نَاقَة براعتها)2(.

ح ]1، 2[ يرجع إىل داللة  إذن فتوجيه عطف اخلرب ىلع اإلنشاء يف آييت سورة الرشَّ
االستفهام يف اآلية األوىل، ال إىل ظاهر لفظه؛ فقد خرج االستفهام فيها إىل معىن انلَّيف 
ال ىلع اتلَّحقيق واإلياب، وهو ما حقق املناسبة املعنويَّة بينها وبني اآلية اثلانية  ادلَّ

اخلربية لفظاً ومعىًن، فصحَّ العطُف بينهما.

اجلامع ألحاكم القرآن )2٠/)1٠(. وابليت يف ديوان جرير )77(.  )1(
انظر: اجلمل يف انلَّحو ))26(.  )2(
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الفصل اثلَّاين
تأويالت املناسبة تلعاطف اخلرب واإلنشاء يف اتلَّطبيق

الَفْصل  باب  أساس  أنَّها  املناسبة« ىلع  »مفهوم  تنظري  ابلحث من خالل  وقف 
وصحة  واإلنشاء،  اخلرب  تعاطف  قضايا  غيابها  أو  وجودها  ىلع  يتتب  وأنَّه  والوَْصل، 

املعىن، وحتقيق اتلَّماسك بني أجزاء الكالم.

وسوف نعرض يف هذا الفصل اتلَّطبييق لعطف اإلنشاء ىلع اخلرب وعكسه بعَض 
اآليات القرآنية؛ بغية الوقوف ىلع وجوه املناسبة فيها، وذلك من خالل توجيه انلُّحاة 

وابلالغيني واملفرسين وعلماء الوقف واالبتداء للعطف فيها.

املبحث األول: عطف اإلنشاء ىلع اخلرب:
ورد عطف اإلنشاء ىلع اخلرب يف غري موضع من كتاب اهلل تعاىل، ومن شواهده: 
]ابلقرة: 2٤ - )2، 1٠2، ))1، 189، 222 - 22٣[، ]آل عمران: 12، 17٣[، ]النِّساء: 19[، ]اتلوبة: 112[، ]إبراهيم: 2[، 

ف: 1٠ - 1٣[، ]نوح: 2٤[. ]مريم: ٤6[، ]انلَّمل: 9 - 1٠[، ]األحزاب: ٤6 - ٤7[، ]الصَّ

﴿ تعاىل:  اهلل  قال 
 * 

﴾ ]ابلقرة: 2٤ - )2[.

اختلف انلَّحويون وابلالغيون واملفرسون يف توجيه العطف يف اآلية الكريمة. 
ن يشتطون اتلَّناسب اللَّفظي يف العطف بني اجلمل -  فالزَّخمرشي )ت: ٣8)ه( - وهو ممَّ
يتجاوز القول بعطف اإلنشاء ىلع اخلرب يف اآليتني إىل القول بعطف جمموع هذي ىلع 
جمموع تلك. يقول: »فإْن قُلَت: عالم ُعِطف هذا األمُر ولم يسبق أمٌر وال نيهٌّ يصحُّ 
عطفه عليه؟ قلُت: ليس اذلي اعتُِمَد بالعطف هو األمُر حتَّ يُطلَب هل ُمشالِكٌ من 
أمٍر أو نيهٍّ يُعَطف عليه، إنَّما الُمعتَمد بالعطف هو مجلة وصف ثواب املؤمنني، فيه 
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ُيَعاقَب بالقيد واإلرهاق،  معطوفة ىلع مجلة وصف عقاب الاكفرين، كما تقول: زيٌد 
ْ عمراً بالعفو واإلطالق«)1(. ويمثل هذا العطف )عطف قصة ىلع قصة( القائم  وبرَشِّ

ىلع ربط املعطوف باملعطوف عليه، أحَد وجوه اتلَّماسك انلَّيص يف القرآن الكريم.

ويف توجيه آخر من الزَّخمرشي يسىع فيه إىل حتقيق اتلَّناسب اللَّفظي بني املعطوف 
﴿ واملعطوف عليه يف اآلية الكريمة، نراه يلتمس لألمر يف قوهل تعاىل: 

﴾ أمراً ُمشاِكاًل هل يَصحُّ عطُفه عليه. فيقول: »ولك أن تقول: هو معطوف ىلع 
ْ يا فالن بين  ﴾ كما تقول: يا بين تميم احذروا عقوبة ما جنيتم، وبرَشِّ ﴿ قوهل: 

أسد بإحساين إيلهم«)2(.

تبشريه  »ألنَّ  اتلَّوجيه؛  هذا  احلليب  مني  والسَّ األندليس،  حيان  أبو  ضعَّف  وقد 
﴾)٣(«، هذا فضاًل عن اختالف املخاَطب  للمؤمنني ال يتتب ىلع قوهل: ﴿

يف كال اجلملتني.

كما يلتمس الزَّخمرشي من القراءات القرآنية لآلية الكريمة ما يُقوِّي رأيه يف 
 : ِّاشتاط اتلَّناسب اللَّفظي للعطف بني اجلمل، فيقول: »ويف قراءة َزيْد بن يلع

.)٤(»﴾ « ىلع لفظ املبينِّ للمفعول عطفاً ىلع: ﴿ َ »َوبرُشِّ

فهو يعوِّل ىلع هذه القراءة يف إياد جهة جامعة للعطف حتقق املناسبة بني صيغيت 
«(؛ يلكون العطف عطفاً للخرب ىلع رَِسيله، وليس عطفاً  َ ﴾ و»َوبرُشِّ الفعلني: )﴿
﴾ مجلة حايلة؛ ألنَّ املعطوف ىلع  لإلنشاء ىلع اخلرب، وهذا ال يتأتَّ من إعراب ﴿

﴾ ال تصلح للحايلة))(. احلال حاٌل مثله، ومجلة ﴿

الكشاف )1/1٠٤(.  )1(

الكشاف )1/1٠٤(.  )2(
ر املصون )2٠9/1(. ادلُّ  )٣(

الكشاف )1/1٠٤(.  )٤(
ر املصون )2٠9/1(. انظر: ابلحر املحيط )179/1(، وادلُّ  )((
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اتلماس  إىل  جلأ  عندما  ضعيفاً  اآلية  يف  للعطف  الزَّخمرشي  توجيه  بدا  وهكذا 
مضمون  إىل  نظر  حينما  مقبواًل  بَدا  بينما  اجلملتني،  بني  اللَّفظي  اتلَّناسب  حيقق  ما 

د ضعَف رأيه يف منع عطف اإلنشاء ىلع اخلرب. اجلملتني، األمر اذلي يؤكِّ

العطف  توجهه  الزَّخمرشي يف  أثَر  761ه(  األنصاري )ت:  ابن هشام  اقتىف  وقد 
يف اآلية الكريمة، حينما نظر إىل املعىن احلاصل منهما؛ ولكنه جلأ إىل تقدير حيقق من 
خالهل اتلَّناسب اللَّفظي بني اجلملتني املعطوفتني؛ ألنَّه يشتط اتَِّفاَق املعاين يف العطف 
قيل:  املعىن احلاصل منه، وكأنَّه  إىل  فيه  »منظوٌر  اآلية  انلَّظم يف  أنَّ  فرأى  بني اجلمل، 
ْهم بذلك«)1(. ويكون الكالم ىلع هذا  احِلَات لَُهم جنَّاٌت فبرشِّ ين آمنُوا وَعِملُوا الصَّ

َّ
َواذل

اتلقدير من قبيل عطف اخلرب ىلع اخلرب، وليس من قبيل عطف اإلنشاء ىلع اخلرب.

مني احلليب )ت: 6)7ه( فقد  ا أبو حيان األندليس )ت: )7٤ه(، وتلميذه السَّ أمَّ
ذهبا إىل »أنَّ عطف اجلمل بعضها ىلع بعض ليس من رشطه أن تتفق معاين اجلمل«)2( 
يف اخلربية واإلنشائية؛ وذللك قاال جبواز عطف اخلربية ىلع غري اخلربية يف قوهل تعاىل: 

نْيِ بقول امرئ القيس:
﴾ ُمْستَِدلَّ  * ﴿

ــٌة ــراق ــَه ُم ــربٌة  ــ َع ــائ  شــف ل)3)وإنَّ  ُمَعوَّ من  دارٍس  رسٍم  عند  وَهْل 
اجلمل  واجلمهور؛ ألنَّهم شاخصون يف عطف  18٠ه(  وهو مذهب سيبويه )ت: 
اخلرب  اجلمل يف  معاين  اختلفت  وإْن  لكِّه وصحته،  للتكيب  ادلاليل  املعىن  َّساق  ات إىل 

واإلنشاء، ومن ثم لم يشتطوا اتلناسب اللَّفظي للعطف بني اجلمل.

ا املفرسون فينظرون إىل جممل املعىن يف انلَّظم القرآين بوَْصِفه مجلة واحدة،  أمَّ
فاآليات عندهم موصولة مع اليت قبلها؛ ألنَّها جزء من لكٍّ متماسك. وهذا ما نلمسه 
ربي )ت: ٣1٠ه( للعطف يف اآلية، فقد ربط بني معىن اآليتني ]2٤ - )2[  يف توجيه الطَّ

مغين اللَّبيب )628(.  )1(
ر املصون )2٠8/1(. ابلحر املحيط )179/1(، وادلُّ  )2(

انظر: ابلحر املحيط )179/1(، وابليت يف ديوان امِرئ القيس ))1(.  )٣(
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من سورة ابلقرة، فقال: »وهذا أمٌر من اهلل تعاىل نلبيَّه حممد  بإبالغ بشارته 
قوا إيمانَهم  خلَقه اذلين آمنوا به وبمحمد ، وبما جاء به من عند ربِّه، وصدَّ
قَك أنَّك رسويل، وأنَّ َما  ْ َمْن صدَّ احلة، فقال هل: يا حممد برَشِّ ذلك وإقَرارهم بأعماهلم الصَّ
ًة،  جئَت به من اهلدى وانلُّور فمن عندي، أنَّ هل جناٍت جتري من حتتها األنهار، خاصَّ
َب بك وأنكَر ما جئته به من اهلدى من عندي، فإنَّ ألوئلك انلَّاَر اليت  ُدون من كذَّ

وقُودها انلَّاُس واحلجارة«)1(.

ربي - اتلَّضاد  ووجُه املناسبة واجلامع بني اآليتني - فيما يبدو من كالم اإلمام الطَّ
غيب يف ثواب املؤمنني؛ ألنَّه  هيب من عذاب الاكفرين، والتَّ املتمثل يف اجلمع بني التَّ

﴿ اآلية:  هذه  يف  سبحانه  بنيَّ  ملا 
ه للاكفرين اذلين قامت عليهم احلجة  ﴾ ]ابلقرة: 2٤[ ما أعدَّ

فجحدوا بها، أراد أن يبنيِّ يف هذه اآلية: ﴿

﴾ ]ابلقرة: )2[ حاَل اذلين 
يلل فآمنوا، والَح هلم نور اهلداية فاهتدوا، جرياً ىلع سنَنَِه املعهود من ذكر  ظهَر هلم ادلَّ
الوَْعد والوِعيد واجلنَّة  الِبشارة إىل اإلنذار، واجلمع بني  هيب، وضمِّ  التَّ غيب مع  التَّ

وانلَّار)2(.

األمر: مجلة  عطف  وذللك  بعض؛  حبُجز  بعضه  يأخُذ  متصٌل،  فالكالم   إذن 
جزاء  بيان  بعد  املناسبة  من  إْذ  لفائدتها،  َمة  متمِّ لكونها  قبلها؛  اخلربية   ﴾ ﴿
املنظوم  حاُل  فيه  يُعترُب  نظٌم  القرآن  أن  سيما  وال  املؤمنني،  جزاَء   َ يُبنيِّ أن  الاكفرين 

بعُضه مَع بعٍض.

تفسري الطربي = جامع ابليان يف تأويل القرآن )1/٣8٣، ٣8٤(.  )1(
انظر: غرائب القرآن وراغئب الفرقان )197/1(.  )2(
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هنا  بالعطف  املقصود  إنَّ  بقوهل:  )68ه(  )ت:  ابليضاوي  اإلمام  ده  أكَّ ما  وهذا 
به،  َكَفَر  َمْن  حال  ىلع  ثوابه،  ووصف  العظيم  بالقرآن  آَمَن  َمْن  حال  »عطف  هو 
هيب؛ تنشيطاً  غيَب بالتَّ وكيفيَّة عقابه ىلع ما جرت به العادة اإلهلية ِمن أن يشفع التَّ
إذا  أبداً،  القرآن  دأب  فهذا  يُرِْدي«)1(.  ما  اقتاف  عن  وتثبيطاً  ُينيِْج،  ما  الكتساب 
َذَكَر عقوبَة الكفار، أتبعها بذكر ثواب املؤمنني؛ لتسكَن إيله قلوُبهم، فزتول عنهم 

الوحشة؛ فيثبتوا ىلع إيمانهم، ويرغبوا يف ثواب ربِّهم.

فقال:  تفسريه،  يف  املعىن  هذا  إىل  982ه(  )ت:  العمادي  السعود  أبو  لفَت  وقد 
بِْك؛ تلخييل كماِل اتلَّباين بني حال الفريقني«)2(. »وكأنَّ تغيري السَّ

وهكذا يرى املفرسون أنَّ عطف اإلنشاء ىلع اخلرب يف اآلية املباركة جاء موافقاً 
ألسلوب انلَّظم القرآين، وطريقته يف اجلمع بني أسايلب بعينها.

ا ابلالغيون فقد اعتمدوا يف توجيه العطف يف اآلية املباركة ىلع تقدير حمذوف  أمَّ
سلطة  مني  املحكِّ انلَّحويني  بلعض  ذلك  يف  َتبٌَع  وهم  عليه،  اإلنشاء  عطف  يصحُّ 

اإلعراب، القائلني بمنع تعاطف اإلنشاء واخلرب)٣(.

اكيك )ت: 626ه( ينقل بعض توجيهات الزَّخمرشي للعطف يف اآلية الكريمة  فالسَّ
﴿ ﴾ بعد قوهل:  ﴿ ا قوهل تعاىل:  فيقول: »وأمَّ

ثم   ،)٤(﴾ ﴿ ىلع  معطوفاً  فيَُعدُّ   ﴾
يعمد إىل تقدير فعِل قوٍل؛ يلصَح عطف األمر يف اآلية عليه، وهو كثرٌي يف القرآن كما 

قبل:﴿ مراداً  )قُْل(  ىلع  معطوٌف  أنّه  »وعندي  يقول:  يرى. 

تفسري ابليضاوي )9/1)(.  )1(
تفسري أيب السعود )67/1(.  )2(

اكيك للعطف يف اآليات ]انلَّمل: 8 - 1٠[. انظر: مفتاح العلوم )9)2( يف توجيه السَّ  )٣(
انظر: ِمفتاح العلوم )26٠(.  )٤(
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﴾ ]ابلقرة: 21[؛ لكون إرادة القول بواسطة انصباب 
الكالم ىلع معناه غري عزيزة يف القرآن«)1(.

كما يلجأ اخلطيب القزويين )ت: 7٣9ه( يف توجيه العطف يف اآلية إىل تقدير 
يكون  أن  »واألقرب  يقول:  عليه،  األمر  عطف  يلتناسب  قبله؛  ما  عليه  يدلُّ  فعٍل 
نِْذر( أو 

َ
ٍر يدلُّ عليه ما قبله، وهو يف اآلية األوىل: )فَأ األمر يف اآليتني معطوفاً ىلع ُمَقدَّ

( أو حنوه؛ أي: فأبرِشْ يا  برِْشْ
َ
ِ اذلين آمنوا، ويف اآلية اثلَّانية: )فَأ

حنوه؛ أي: فأنذرْهم وبرَشِّ
ِ املؤمنني«)2(.

حممد، وبرشِّ

اجلُمل  أعطاَف  به  يلجاوزوا  واجلامع؛  املناسبة  مفهوَم  ابلالغيون  ِع  يوسِّ لم  إذن 
املتفقة يف معىن اخلرب أو اإلنشاء إىل اجلُمل املختلفة فيهما، ولو فعلوا، لوافق توجيههم 
 للعطف يف اآلية املباركة توجيَه املفرسين، وال سيما أنَّ اآليتني يمع بينهما اتلَّباين
هيب من عقاب  - اتلَّضاد - وهو أحد مظاهر اجلَامع الوهيم - املتمثِّل يف اجلمع بني التَّ
روا هذا اتلَّقدير، وألدركوا أنَّ  لُوا وقَدَّ وَّ

َ
غيب يف ثواب املؤمنني. ولََما تأ الاكفرين، والتَّ

ا َيِْري جَمَْرى انلَّقيِض للخرب عن األوِل )عقاب  اخلرب عن اثلَّاين )ثواب املؤمنني( ممَّ
ِث عنه يف  َث عنه يف إحدى اجلملتني بسبٍب من الُمحدَّ الاكفرين(، ولعلموا أنَّ الُمحدَّ

األخرى. وهذا من أقوى وجوه املناسبة اليت تسوِّغ العطف بني اجلُمل)٣(.

﴿ قـوهل:  ومثلـه 
﴾ ]النسـاء: 19[ أكـرُث انلُّحاة ىلع جواز اجلَـْزِم ىلع انلَّيه يف 
﴾، وهو األقوى عند اجلمهور)٤(، وذهـب كثرٌي من املفرسين  قـوهل تعـاىل: ﴿

املصدر السابق )26٠(.  )1(
﴾ ]الصف: 1٣[. اإليضاح )1٣1/٣(. ومثلها قوهل تعاىل: ﴿  )2(

انظر: دالئل اإلعجاز ))22(.  )٣(
انظر: معاين القرآن للفراء )9/1)2(، ومعاين القرآن وإعرابه )٣٠/2(، واتلبيان يف إعراب القرآن )٣٤٠/1(، وابلحر   )٤(

ر املصون )٣/628(.
ُّ

املحيط )69/٣)(، وادل
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،﴾ ـابِق عليه ﴿  وانلُّحـاة إىل جواز عطفه ىلع انلَّيف السَّ
وجعل بعُضهم )ال( تلأكيد انلَّيف)1(.

، فالفعل  ﴾، أنَّ »ال« َنيْهٌّ ﴿ قال أبو حيَّان األندليس: »وظاهر قوهل: 
جمزوٌم بها، والواو اعطفٌة مجلة طلبيَّة ىلع مجلة خربيَّة«)2(، ثم يشري إىل وجه املناسبة 
اآلية  يف   ﴾ ﴿ اخلرب:  ىلع   ﴾ ﴿ اإلنشاء:  عطف  يف 
اخلربيَّة  تلك  أن  فاملناسبُة  املناسبُة،  اجلمل  قلنا: رشُط عطف  إِْن 

»فَ بقوهل:  الكريمة 
فإنَّه غرُي َحالٍل لكم، وال  النِّساَء َكرهاً،  تَِرثوا  نت معىن انلَّيه، كأنَّه قال: ال  تضمَّ

.)٣(» تَعُضلُوُهنَّ

مني احلليب يف ذلك، وأشار إىل اشتاط ابلالغيني وبعض انلَّحويني  ووافقه السَّ
أنه  أظهرهما  وجهان:  فيه   ﴾ ﴿ »قوهل:  فقال:  العطف،  يف  اجلمل  توافق 
املناسبة  تُشَتط  لم  فإْن  َنيْه ىلع مجلة خربيَّة،  انلَّاهية، عطف مجلة  »ال«  بـ  جمزوٌم 
بني اجلمل كما هو مذهب سيبويه فواضح، وإْن اشتطنا ذلك كما هو رأي بعضهم؛ 
فألنَّ اجلملَة قبلها يف معىن انلَّيه، إْذ اتلَّقدير: ال ترثوا النِّساَء َكْرهاً؛ فإنَّه غرُي َحالٍل 
لكم. وجعله أبو ابلقاء ىلع هذا الوجه ُمستأنَفاً، يعين أنَّه ليس بمعطوٍف ىلع الفعل 

قبله«)٤(.

اآليات،  حاِل  مقتىَض  يف  انلَّظر  عن  باإلِعراب  قناعتُنا  حتِجبَنا  أن  ينبيغ  وال 
خرى من غري أن 

ُ
َر أن يكوَن لِلفظٍة تعلُّق بلفظٍة أ كأسباب الزنول؛ ألنَّه »لن يُتصوَّ

خرى«))(.
ُ
يُعترَب حال معىن هذا مع معىن تِلَك، وُيراىع هناك أمٌر يصُل إحداهما باأل

الغيب  الراغب األصفهاين )٠/٣)11(، ومفاتيح  القرآن وإعرابه )٣٠/2(، والكشاف )٤9٣/1(، وتفسري  انظر: معاين   )1(
)11/1٠(، وتفسري ابليضاوي )66/2(، وتفسري النَّسيف )٣76/1(، و تفسري انليسابوري )٣76/2(، وروح املعاين )2/٠)٤(.

ر املصون )٣/628(. ابلحر املحيط )69/٣)(، وادلُّ  )2(
ابلحر املحيط )69/٣)(، وانظر: تفسري القرطيب ))/9٤(.  )٣(

ر املصون )٣/628(. ادلُّ  )٤(
انظر: دالئل اإلعجاز )٤٠6(.  )((
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فقد ُروِي عن ابن عبَّاس  يف أسباب نزول هذه اآلية الكريمة: أنَّهم اكنوا 
إذا َماَت الرَّجُل اكن أويلاؤه أحق بامرأته؛ إِْن َشاَء بعُضهم تزوَجها، وإْن َشاءوا َزوَّجوها، 

وإْن َشاءوا لم يُزوِّجوها، وهم أحقُّ بها من أهلها، فزنلت هذه اآلية يف ذلك)1(.

﴿ اآلية:  يف  اخلرب  داللة  يف  واملفرسين  انلُّحاة  أقوال  تواترت  وقد 
وج امليِت أن يمنعها من  ﴾ ىلع انلَّيه، قال احلسن: »هو نيهٌّ لويلِّ الزَّ
انلَّيه  إىل  الكالُم  ه  »ووُجِّ ربي:  الطَّ وقال  اجلاهلية«)2(،  أمر  عليه  اكن  ما  ىلع  ويج  الزتَّ
معناه  مفهوماً  اكن  إْذ  الكالم،  بمعىن  املخاطبني  بمعرفة  اكتفاًء  النِّساء؛  وراثة  عن 

عندهم«)٣(.

دون  اخلرب  ىلع  )الَفْصل(  الوقف  وجوب  واالبتداء  الوقف  علماء  عن  يرْد  ولم 
د ذلك  اإلنشاء يف هذا املوضع؛ وإنَّما ورد عنهم ترجيُح الوصل ىلع الَفْصل فيه، ويؤكِّ
لبيَّة(   من الوقف؛ تلعلُّق اثلَّانية )الطَّ

َ
ْوىل

َ
( اليت تفيد بأنَّ الوصل أ وضعهم عالمة )

وىل )اخلربيَّة( لفظاً ومعىًن. ويف ذلك ديلل ىلع ما يُقوِّي صحَة عطف اإلنشاء ىلع 
ُ
باأل

اخلرب يف اآلية الكريمة.

  *  ﴿ تعاىل:  قوهل  ومثله 
﴾ ]األحزاب: )٤ - ٤7[.  * 

ل انلُّحاة واملفرسون يف استنباط املناسبة ىلع انلَّظر يف داللة لكٍّ من  وهكذا عوَّ
لوا ىلع قرائن  نه اخلرب من معىن اإلنشاء والعكس، كما عوَّ اخلرب واإلنشاء، وما قد يتضمَّ
ن اخلرب معىن اإلنشاء وعكسه، هذا فضاًل  ح تضمُّ املقام، كأسباب الزنول اليت قد ترجِّ
األيدي  أولو  وهم   - املواضع  هذه  مثل  يف  واالبتداء  الوقف  علماء  رأي  اعتبار  عن 

انظر: أسباب نزول القرآن )1٤7(.  )1(
انظر: أحاكم القرآن )٤6/٣(، وانظر: الكشاف )1/٤9٠(.  )2(

ربي )8/1٠، 1٠9(. تفسري الطَّ  )٣(
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واألبصار يف هذا ابلاب - اذلين الزتموا إيراد هذه الوقوف؛ دلقة مسلكها، وقد فعلوا 
الرتباط  تابٌع  الفريقني  من  ولكٌّ  ناعة،  الصِّ بطرق  فيه  هم  وما  ياغة  الصِّ حبسب  هذا 

املعىن باملعىن، وانفصاهل عنه باللك أو بابلعض)1(.

املبحث اثلَّاين: عطف اخلرب ىلع اإلنشاء:
ورد عطف اخلرب ىلع اإلنشاء يف غري موضع من كتاب اهلل تعاىل، نذكر منها هذه 
املواضع: ]املائدة: 6٤[، ]األنعام: 72، 1٠2، 121[، ]األعراف: 89[، ]اتلَّوبة: 2)[، ]انلُّور: 7)[، ]فاطر: ٣7[، 

ح: 1 - 2[، ]الفيل: 2، ٣[. ىح: 6 - 8[، ]الرشَّ ]الزُّخرف: 1٣، 1٤[، ]الضُّ

﴿ تعاىل:  اهلل  قال 
﴾ ]انلور: 7)[.

ن ال يرون عطَف اخلرب ىلع اإلنشاء؛  استبعد العطَف يف اآلية الكريمة مجاعٌة مَمّ
ْن 

َ
أ ِعنَْدهم  ُينَاِسْب  فَلَْم  يًَّة،  َخرَبِ مُجْلًَة   ﴾ ﴿ َنْهياً،   ﴾ ﴿ لكون 

؛ تِلَبَايُِنِهَما يف املعىن؛ وذللك اكن الَفْصُل عندهم  يْهِ
يَُّة ىلَعَ مُجْلَِة انلَّ رََبِ

ْ
ُْملَُة اخل

ْ
ُتْعَطَف اجل

سنبَّ يا حممد 
َ

﴾. فقال َميك بن أيب طالب )ت: ٤٣7ه(: »ومعىن اآلية: ال حت ىلع ﴿
 .﴾ اذلين كفروا معجزين يف األرض إذا أراد اهلل هالكهم، وَتمَّ الكالم ىلع ﴿
﴾. قيل: هو معطوف ىلع  ﴿ ثم ابتدأ خبرٍب آخر عن اعقبة أمرهم، فقال: 
﴾ بعد هالكهم«)2(. فتكون مجلة:  حمذوف تقديره: بل هم حتت الُقدرة ﴿
ر، أي: بل هم  ﴾ ال حملَّ هلا من اإلعراب معطوفة ىلع استئناٍف ُمَقدَّ ﴿

.﴾ حتت الُقدرة، أو بل هم مقهورون ﴿

﴾ ىلع  وذهب الزَّخمرشي إىل شء من هذا، فقال: »وعطف قوهل: ﴿
﴾، كأنّه قيل: اذلين كفروا ال يفوتون اهلل﴿ ﴿

انظر: غرائب القرآن وراغئب الفرقان )1/)٤(.  )1(
اهلداية إىل بلوغ انلِّهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه وأحاكمه )1٤6/8)(.  )2(
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﴾ جبملة خربيَّة دالَّة ىلع  َل مجلَة انلَّيه ﴿ ﴾«)1( فتأوَّ
انلَّيف؛ حتَّ تقع املناسبة. إذ املقصود بانلَّيه عن احلسبان حتقيُق نيف احلسبان، كأنَّه 
﴾)2(. وتشري داللة انلَّيه ىلع انلَّيف  قيل: اذلين كفروا ليسوا معجزين ﴿
إىل املبالغة يف اتلَّحقيق، وأنَّ ذلك معلوم هلم ال ريب، فهو عطف ىلع املعىن بقصد بيان 

االرتباط واملناسبة بني اجلملتني يف اآلية الكريمة.

ا مَن ال يرون املناسبة رشطاً يف عطف اخلرب ىلع اإلنشاء وعكسه، فذهبوا إىل  أمَّ
عطف مجلة اخلرب يف اآلية الكريمة ىلع مجلة انلَّيه قبلها من غري تأويل وال إضمار؛ 
ألنهم ال يشتطون توافق املعىن يف عطف اجلمل. »بل يوز عطف اجلمل ىلع اختالفها 

بعضاً ىلع بعض، وإْن لم تتحد يف انلَّوعية، وهو مذهب سيبويه«)٣(.

﴾، ووضعوا العالمة  ا علماء الوقف واالبتداء فريون جواز الوقف ىلع ﴿ أمَّ
عند  صالٌح  وقٌف  وهو  املقول«)٤(،  اد 

ِّ
احت مع  انلَّظم  »النقطاع  (؛  ( ذلك  ىلع  ادلالة 

بعضهم))(.

ومن اآليات اليت ورد فيها عطف اخلرب ىلع اإلنشاء كذلك، قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]الرشح: 1، 2[.  * 

ه كثرٌي من املفرسين العطَف يف اآلية الكريمة بأنَّه عطٌف ىلع اتّلأويل ال ىلع  وجَّ
اتلَّزنيل.

يلل ىلع ذلك قوهل يف النََّسق  قَْد رشحنا، ادلَّ  ﴾ ﴿ قال القرطيب: »وَمْعىَن 
لو  ألنَّه  اتلَّزنيل؛  ىلع  ال  اتلَّأويل  ىلع  عطٌف  فهذا   ،﴾ ﴿ عليه: 

الكشاف )2/٣)2(، وانظر: تفسري ابليضاوي )11٣/٤(، وتفسري النَّسيف )17/2)(.  )1(
انظر: روح املعاين )٣99/9(، وابليضاوي )11٣/٤(، والنَّسيف )17/2)(، وأبو السعود )192/6(.  )2(

ر املصون )٤٣7/8(. انظر: ابلحر املحيط )67/8(، وانظر: ادلُّ  )٣(
انظر: غرائب القرآن وراغئب الفرقان ))/2٠8(.  )٤(

انظر: املقصد تللخيص ما يف الُمرِشد )61(.  )((
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قد   ﴾ ﴿ أن معىن  فدلَّ هذا ىلع  وزرَك.  ونضْع عنك  لقال:  اتلَّزنيل  اكن ىلع 
ذكُر  سبَق  اليت  واآلالء  انلِّعم  ىلع  اتلَّوقيف  معناها  االستفهام  ألف  ألنَّ  رشحنا«)1(؛ 
بعضها يف السورة السابقة عليها يف قوهل: ﴿ *  * 
﴾ ]الضىح: 6 - 8[، فبدخول ألف االستفهام ىلع انلَّيف لم يعد 
االستفهام تلحقيق  انلَّيف مستعملة مع  أداة  استفهام؛ ألنَّ  أسلوب نيف وال  األسلوب 
﴾ اعتباراً للمعىن«)2(، وهو  غرض جديد هو اتلَّقرير؛ وذللك »عطف عليه: ﴿

جائز عند مجهور انلُّحاة)٣(.

﴾ ]فاطر: ٣7[  ومثله قوهل تعاىل: ﴿
﴾؛ ألنَّ »معىن:﴿ ﴾ ىلع معىن االستفهام ﴿ فعطَف اخلرب ﴿

ْرنَاُكْم، فلفظه لفظ استخبار، ومعناه معىن إخبار، كأنَّه قيل: قد  َعمَّ قَْد   ،﴾
رناكم وجاءكم انلَّذير«)٤(. عمَّ

﴾ ]األنعام: 121[  ومثله قوهل تعاىل: ﴿
﴿ اإلنشاء  ﴾ ىلع  ﴿ اخلرب  توجيه عطف  واملفرسون يف  انلُّحاة  اختلف 

باستئناف مجلة  القول  إىل  اإلنشاء  يرى عطف اخلرب ىلع  َمْن ال  ﴾. فذهب 
القول  إىل  واملفرسون  انلُّحاة  بأنَّها حايلَّة))(، يف حني ذهب شيوخ  أو   ﴾ ﴿

بعطفها ىلع ما قبلها وال يباىل بتخالفهما، وهو مذهب سيبويه واجلمهور)6(.

تفسري القرطيب )2٠/)1٠(، وانظر: تفسري النَّسيف )٣/6)6(.  )1(
ر املصون )11/٤٣(. انظر: الكشاف )77٠/٤(، وانظر: ابلحر املحيط )٤99/1٠(، وادلُّ  )2(

انظر: مغين اللَّبيب ))2(.  )٣(
ر املصون )2٣7/9(، وتفسري أيب السعود )٤/7)1(، واتلَّحرير  انظر: الكشاف )616/٣(، وابلحر املحيط )٣7/9(، وادلُّ  )٤(

واتلَّنوير )٣19/22(.
انظر: تفسري أيب السعود )18٠/٣(، وتفسري اآللويس )9/٤)2(، وحماسن اتلَّأويل )٤/٤78(.  )((

ر املصون ))/1٣1(. انظر: ادلُّ  )6(
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وقد يتأسس ىلع القول بعدم جواز عطف اخلرب ىلع اإلنشاء حكٌم فقيه خيتلف 
 عن احلكم حال العطف، كما يف اآلية اليت معنا، فالَفْصُل )الَوْقُف( ىلع قوهل تعاىل:
﴾ يدلُّ عند احلنفيَّة ىلع انلَّيه عن األلِك ُمطلقاً من متوك التَّسمية عمداً)1(؛  ﴿
الختالف  للعطف؛  وليست  للحال   ﴾ ﴿ قوهل:  يف  »الواو«  جعلوا  ألنَّهم 
ال  واملعىن:   ، يْهِ

لِلنَّ ُمَقيِّدة  احلال  مجلة  »تكون  ثم  ومن  واإلنشاء.  اخلرب  يف  اجلملتني 
تأكلوا منه يف حال كونه فسقاً«)2(.

إذن استنََد املفرسون إىل اتلَّوجيه ادلاليل ألسلويب انلَّيه واالستفهام يف اآليات 
السابقة؛ تلحقيق املناسبة اليت تسوِّغ عطف اخلرب ىلع اإلنشاء؛ فلما اكن انلَّيه دااًل 
ىلع انلَّيف يف آية سورة انلُّور صحَّ عطف اخلرب عليه، وملا اكن االستفهام دااًل ىلع اتلَّقرير 

ح وفاطر، صحَّ عطف اخلرب عليه كذلك. يف آييت سوريت الرشَّ

اكيب من  يغ والتَّ وهكذا يكون انلَّظر يف مقام الكالم وسياقاته، ودالالت الصِّ
وسائل الوقوف ىلع املناسبة واجلامع يف تعاطف اخلرب واإلنشاء.

انظر: أحاكم القرآن )172/٤(، وانظر: الوقف القرآين وأثره يف التجيح عند احلنفية )71، 7٣(.  )1(
انظر: روح املعاين )٤/261(.  )2(
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خاتمة
وبعد، فقد خلص ابلحث إىل عدة نتائج، أهمها:

منع ابلالغيون تعاطف اخلرب واإلنشاء؛ لعدم اتلَّناسب بني معاين اجلُمل، ومن ثمَّ  •
اقترص مفهوم املناسبة دليهم ىلع اجلُمل املتفقِة يف معىن اخلرب أو اإلنشاء.

يُقصد بمفهوم املناسبة عند انلُّحاة اذلين أجازوا تعاطف اخلرب واإلنشاء، املناسبة  •
كيبنَْيِ اخلربي واإلنشايئ يف سياقهما، إذ  يف املعىن ادلالىل اذلي ُيْفهم من عموم التَّ

يقوم ىلع صحة املعىن ادلاليل، وليس ىلع املعىن انلَّحوي للخرب واإلنشاء.
أسباب  • وىلع  اإلنشائيَّة،  لألسايلب  ادلاليل  اتلَّوجيه  ىلع  ين  املفرسِّ مجهور  ل  عوَّ

ياق ذلك؛  الزنول يف حتقق املناسبة يف تعاطف اخلرب واإلنشاء، فإْن لم يُِتْح هلم السِّ
قالوا بالعطف ىلع اتلَّأويل ال ىلع اتلَّزنيل اعتباراً للمعىن.

إنَّ سيطرة فكرة الَعامل انلَّحوي، ومفهوم التَّرشيك يف احلكم اإلعرايب اذلي يفيده  •
العطف بالواو دفع بعض انلَّحويني إىل القول بعدم جواز تعاطف اخلرب واإلنشاء.

صحة  • ىلع  القرآين  انلَّظم  يف  ببعض  بعضه  اللَكِم  وتعلُّق  انلَّيصِّ  اتلَّماسَك  دلَّ 
علماُء  املعىن  هذا  أكَّد  وقد  الكريم.  القرآن  آيات  يف  واإلنشاء  اخلرب  تعاطف 
وكذلك  تعاطفهما،  جواز  ىلع  تدلُّ  عالمات  من  وضعوه  بما  واالبتداء  الوقف 

علماء اتلَّفسري، ومجهور انلُّحاة.
لم تفرِس القواعد اليت وضعها ابلالغيون لكَّ ما ورد يف كتاب اهلل تعاىل من فصل  •

ا حدا بهم إىل اتلَّأويل ِحفاظاً ىلع اطراد قواعدهم. ووصل؛ ِممَّ
اكن تلعلق الكالم املوقوف عليه بما بعده يف اللَّفظ واملعىن أثٌر يف حتديد نوع  •

الَفْصل )الوقف( ىلع اللكمة القرآنيَّة.
أدَّى اختالُف انلُّحاة وابلالغيني واملفرسين يف توجيه العطف يف اجلمل اخلربيَّة  •

واإلنشائيَّة إىل اختالف الفقهاء يف استنباط األحاكم الفقهيَّة من بعض اآليات 
القرآنّية.
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الفتيل، )ط٣(، مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان )1٤17 ـه- 1996م(.
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حميي ادلين ديب مستو، )ط1(، دار اللكم الطيب، بريوت )1998م(.
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َهاب: شهاب ادلين أمحد بن حممد اخلفايج، دار صادر، بريوت، بدون تاريخ.. 20 حاشية الشِّ

بان ىلع رشح األشموين أللفية ابن مالك: حممد بن يلع الصبان، )ط1(، دار . 21 حاشية الصَّ
الكتب العلمية، بريوت، بلنان )1٤17ه(.
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معاين القراءات لألزهري: حممد بن أمحد بن األزهري أبو منصور، )ط1(، مركز ابلحوث . 48
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